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 مقدمه دو صفحه

 هدف 

  ایران )شامل مراحل کلیدی فرآیند  تاالبهایو نقش طرح حفاظت از  تاالبتاریخچه مدیریت

 طی شده(

  کلیات برنامه مدیریت شامل هدف نهایی، اهداف فرعی و اقدامات )به همراه مشخص نمودن

 برنامه مدیریت(اجرایی خالصه جداول طراحی شده در مسئول اجرای اقدامات با توجه به 

  جداول مندرج در خالصه اجرایی برنامه مدیریت تاالب خالصه برنامه پایش )با استفاده از

 (شادگان

   چگونگی جمع آوری اطالعات و تألیف گزارش  
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 2 0931در سال  تاالب شادگانشاخص های هیدرولوژیکی  

 بارش یک صفحه

(، به همراه گرافی که نمایانگر وضعیت بارش در بلند مدت pptالنه )شامل بارش ماهانه و مجموع بارش سا

باشد. ضروری است متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه  و وضعیت کنونی و مقایسه آن با متوسط بارش

  شود.
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 تبخیر و دما یک صفحه

راه گرافی که نمایانگر ، بهمو همچنین میزان تبخیر از سطح تاالب شامل تبخیر و دمای ماهانه و ساالنه

 وضعیت در بلند مدت باشد. ضروری است متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 جریان رودخانه جراحی به سمت تاالب یک صفحه

، بهمراه و همچنین مصارف حوضه میزان آورد ماهانه و ساالنه رودخانه جراحیتراز آب رودخانه و شامل 

باشد. ضروری  و روند کلی در بلند مدت بلند مدتکنونی با متوسط وضعیت سه مقایگرافی که نمایانگر 

 است متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 جریانات ورودی به تاالب و خروجی از آن یک صفحه

ی شامل میزان آورد ماهانه و ساالنه کلیه انهار ورودی به تاالب اعم از طبیعی و مصنوعی )مانند زهکش ها

توسعه نیشکر( و همچنین جریانات خروجی از تاالب، بهمراه گرافی که نمایانگر مقایسه وضعیت کنونی با 

 متوسط بلند مدت و روند کلی در بلند مدت باشد. ضروری است متن کوتاه بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 تاالبتراز  یک صفحه

ضعیت در بلند مدت ارائه گردد. ضروری است متن کوتاه اندازه گیری شود و مقایسه آن با و تاالبتراز 

 بوده و نتایج در آن ارائه شود.
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 کیفیت آب یک صفحه

اندازه گیری شود و مقایسه آن در تاالب شادگان، رودخانه جراحی، انهار، زهکش ها و رسوبات کیفیت آب 

 ایج در آن ارائه شود.با وضعیت در بلند مدت ارائه گردد. ضروری است متن کوتاه بوده و نت
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 3 شاخص های تنوع زیستی 

 فالمینگو  نیم صفحه

وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مقایسه آن با و همچنین  1309شامل نتایج پایش در سال 

 مختصر. 
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 اردک مرمری نیم صفحه

دت بهمراه ارائه توضیحات و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند م 1309شامل نتایج پایش در سال 

 مختصر.
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 پرندگان زمستان گذران و جوجه آور نیم صفحه

و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات  1309شامل نتایج پایش در سال 

 مختصر.
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 پستانداران تاالب با تاکید بر سه گونه شاخص شنگ، گربه وحشی و دلفین نیم صفحه

و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات  1309نتایج پایش در سال  شامل

 مختصر.

3-4  

 جوامع ماهیان نیم صفحه

و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات  1309شامل نتایج پایش در سال 

 مختصر.
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 جوامع پالنکتونی و بنتیك نیم صفحه

و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات  1309ل نتایج پایش در سال شام

 مختصر.

3-6  

 4 اقتصادی -شاخص های اجتماعی 

 آگاهی رسانی عمومی و افزایش مشارکت یک صفحه

شامل نتایج پایش ارتقای آگاهی عمومی، میزان پذیرش مدیریت مشارکتی توسط مدیران و تصمیم گیران 

و همچنین  1309و همچنین بررسی کیفیت اجرای برنامه های آگاهی رسانی و مشارکت عمومی در سال 

 مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات مختصر .
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صفحه یک  امع بومیمعیشت جو 

های اجرایی بر افزایش معیشت روستاییان ضمن حفاظت و میزان اثربخشی طرحشامل نتایج پایش 

و همچنین مقایسه آن با وضعیت در بلند مدت بهمراه ارائه توضیحات  1309در سال پایدارسازی منابع 

 مختصر .
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صفحه 3تا  2  اقدامات و برنامه های حفاظتی 

ه در طول سال بیان شود و همچنین توافقات بدست آمده با موسسات و نهادهای اهم اقدامات صورت گرفت
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دولتی، گزارشات منتشره، جلسات کلیدی، دوره های آموزشی و فعالیت های میدانی ارائه گردد. ضمناً به 

 برنامه های کلیدی در سال آتی اشاره شود.  

صفحه 3تا  2  اقدامات در راستای توسعه زیر ساخت ها 

ان اهم فعالیت های زیر ساختی در طول سال که منجر به توسعه گردیده و ممکن است دریاچه را تحت بی

تأثیر قرار دهد شامل آب و کشاورزی، جاده، معادن، کارخانجات صنعتی، توسعه شهری و ...، همچنین 

گردیده، اشاره برنامه های کلیدی و فعالیت های میدانی. ضمناً به برنامه های آتی توسعه که پیشنهاد 

 شود.
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 جمع بندی نتایج و پیشنهادات یک صفحه

طرح برخی نتایج کلی با توجه به وضعیت دریاجه و موضوعاتی که با آن مواجه است. همچنین ارائه 

پیشنهادات با توجه به آیتم های مطرح شده در گزارش و با لحاظ نمودن این نکته، که چگونه می توان 

 د بخشید. گزارش سال آتی را بهبو
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 سپاسگزاری نیم صفحه

قدردانی از کلیه موسسات، سازمان ها و اشخاصی که با ارائه اطالعات در تدوین این گزارش همکاری 

 و یا فهرست اسامی آنها را در پشت جلد گزارش ارائه نمود.لوگوی سازمانها  می تواننموده اند و 

 

صفحه 24   تعداد کل صفحات 

 

 نکات قابل توجه

باشد. اما در عین حال میی تیوان فعالییت هیایی کیه در سیطح حوضیه         تاالبکز گزارش در وهله اول می بایست بر شرایط تمر .1

 را تحت تأثیر قرار دهد، لحاظ نمود.   تاالبممکن است 

حتی االمکان سعی شود، جلساتی به منظور استخراج اطالعات و تهیه گزارش بیا نماینیدگان موسسیات و سیازمان هیای ارائیه        .2

 ، تنظیم و برگزار شود.یا دبیران کارگروههای تخصصی دهنده اطالعات مذکور در گزارش

شیوند و   ری )هایالییت( ت عالمتگیذا نتایج مهم و اطالعات مطلوب در توضیحات ارائه شده ذیل هر یک از شاخص ها می بایسی  .3

 نحوه بهبود شاخص های مذکور در سال آتی بیان گردد.

اطالعات موجود نبوده و یا بدست نیامده باشد، همچنان آن بخش از گزارش را لحاظ نموده و در در صورتی که در برخی موارد  .4

آن خصوص توضیحات کلی ارائه شود اما در عین حال میبایست به عدم دسترسی به اطالعات در آن بخش یا عدم جمیع آوری  

رد می توان امیدوار بیود کیه اطالعیات نیاقص در     اطالعات توسط شخص یا نهاد مسئول آن اشاره گردد. با لحاظ نمودن این موا

 سال آتی جمع آوری و ارائه شود.

باشد. ضمناً به منبع تهیه اطالعات و محلی که می توان به اطالعات تکمیلیی   ارائه اطالعات در گزارش در قالب جداول و گراف .5

  دسترسی داشت، اشاره شود.

کس ها و تصاویر موجود استفاده شود. همچنین میبایسیت ایین گیزارش    به منظور جذاب نمودن گزارش برای خوانندگان، از ع .6

بصورت مکتوب و الکترونیک بین کلیه ذینفعان در سطوح محلی، استانی و ملی توزیع گردد. ضمناً بدین منظور تهییه فهرسیت   

 کاملی از دریافت کنندگان گزارش ضروری است.

جلسیه(   2گزارش تشکیل گردد و ضمن برگزاری جلسات مشترک )می بایست گروهی به منظور نظارت و بررسی محتوی فنی  .7

 و ارائه نقطه نظرات کارشناسی، گزارش تدوین شده را بررسی، اصالح و نهایی نمایند.  

پاییان تیرمیاه سیال    و حیداکرر تیا   برنامه رییزی  به سرعت بدین منظور انتشار گزارش بسیار حائز اهمیت می باشد و میبایست  .8

           .نمود اقدامگزارش نهایی  نسبت به ارائه 1301


